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STABILT MEDLEMSTALL I 2014
Vårt medlemstall har holdt seg stabilt gjennom 2014
og er nå på 1065 betalende enkelt- og
familiemedlemmer.

spre i pensjonistforeninger, på legekontor, i
hjemmetjenesten o.s.v Vil du bidra ? Ta kontakt med
oss.

Vi mottar nye medlemmer hver uke – og ønsker hver
og en hjertelig velkommen !

Rett over påske 11-12 april samles vi til en samling for
tillitsvalgte hvor vi skal planlegge hvordan våre
aktiviteter i enda større grad kan gjennomføres ute i
landet.

Vi ønsker også Asker og Bærum AEF og Molde AEF
velkommen som nye lag.

Du kan lese om flere av våre aktiviteter i dette
nummeret.

Inger Christin Torp
Forbundsleder

Forbundslederen har ordet:

SVEIN MAGNE JOHANNESSEN

Kjære alle sammen !
Et er morsomt å lede AEF om dagen. Medlemstallet
øker, nye lag kommer til og rammeforutsetningene
våre bedres.
For arbeidsåret 2015 har vi økt i driftsstøtte, fått
samme beløp som i 2014 til Barn og Unge, litt mer enn
i fjor til alkoholpolitisk arbeid og fått penger til vårt
nye prosjekt på eldre og rus. Dette blir bra.
Vi planlegger nå 10 ruspolitiske konferanser rundt om i
landet. Stadig oftere blir vi invitert ut til ulike deler av
arbeiderbevegelsen for å fortelle om oss. Det setter vi
stor pris på – inviter oss gjerne ut til deg.
Det er trykket en egen brosjyre om eldre og rus som
skal brukes i informasjonsarbeidet. Denne tenker vi å

Mange av dere kjenner Svein Magne, han ble av
Avholdsfolkets fellesutvalg i Rogaland kåret til årets
avholdsmann 2014. Vel fortjent og gratulerer sier vi.
Alle kjenner vi den enorme innsatsen han gjør hver
dag for Rus-Nett Rogaland og AEF.

ødelegger familier, arbeidsforhold og altfor mange barns
barndom. Da mener jeg vi må ta grep.

Kronikk av Torgeir Michalsen

Norge trenger en folkehelsepolitikk som er tilpasset tiden vi
lever i, og som favner menneskers fysiske og psykiske
helse.

Tiltak for forebygging
Både på kort og lang sikt vil det viktigste forebyggende
tiltaket for å redusere rusmisbruk i samfunnet være å ta ned
samfunnets tilgjengelighet til alkohol gjennom en bevisst
politikk for høy pris, begrenset tilgjengelighet og
reklameforbud på alkohol.

Vi vet mye om hva som gjør oss syke. Flere får
livsstilsrelaterte sykdommer som diabetes, kreft, kols, hjerte
og karsykdommer som følge av usunt kosthold, inaktivitet,
tobakk og alkohol. Flere blir syke som følge av psykiske
plager eller rusmisbruk. Mange sliter med ensomhet. Og
altfor mange opplever mobbing i skolen, og vold og
overgrep i nære relasjoner. Alt dette handler om folkehelse.

Arbeiderpartiets helseutvalg vil bevare Vinmonopolets
viktige samfunnsrolle både når det gjelder salgs- og
markedsføringskontroll av alkohol i Norge. Utvalget
foreslår videre å innholdsmerke alkohol - fordi bevisste
forbrukere gjør gode valg. Vi vil opprettholde rusfrie
arenaer i samfunnet – fordi ikke alle opplevelser er bedre
med alkohol. Vi vil opprettholde markedsføringsforbudet.
Og vil vil være tilbakeholdne med åpnings- og skjenketider.

Samtidig vet vi også mye om hva som virker. Hva som gir
god folkehelse. Sunt og variert kosthold, fysisk aktivitet, og
forebygging gjennom tidlig innsats i svangerskapsomsorgen,
i barnehagen, og på skolen, er alt avgjørende for
folkehelsen. Det samme er full sysselsetting, og et godt,
trygt og inkluderende arbeidsliv. Gode nabolag, gode
møteplasser og muligheter for kulturopplevelser og et aktivt
liv fremmer trivsel og er helsebringende. Vi må tenke
helhetlig, og ha en bred tilnærming i folkehelsepolitikken.

Og så mener vi at det bør diskuteres om det bør innføres en
ny handlingsregel for alkoholpriser – hvor prisen på alkohol
skal øke minst like mye som den årlige pris- og
lønnsindeksen. Alt dette vil bidra til viktig forebygging.

Tid for nye grep i alkoholpolitikken

Og så må vi snakke om alkohol. Et stort antall norske barn
lever sammen med voksne som har risikofylte drikkevaner.
Det er alvorlig, og gjør at vi bør stille oss spørsmålet om det
er behov for et nytt offentlig ordskifte om alkoholens plass i
samfunnet. Jeg mener det.
Alkohol er «smøringen» for annet misbruk
Alkohol er det vanligste og mest brukte rusmidlet i Norge.
Vi drikker mer og vi drikker oftere enn tidligere. Og selv om
det fortsatt er menn som drikker mest, er det kvinners
alkoholforbruk som øker mest. Vi får færre rusfrie soner i
samfunnet, og Norge er en del av en felles europeisk trend
hvor alkoholutfordringene øker.
Samtidig vet vi at alkohol har store samfunnskostnader.
Verdens helseorganisasjon (WHO) rangerer alkoholbruk
som den nest viktigste risikofaktoren for tap av friske leveår
i den rike delen av verden. 70 000 norske barn har foreldre
med et såpass alvorlig alkoholmisbruk at går ut over
hvordan de fungerer i hverdagen. 200.000 barn gruer seg til
jul på grunn av foreldres drikking. Og vi vet at alkohol er
samfunnets hovedårsak til barn og unges inngang til
rusmisbruk, uansett rusmiddel. En god barndom varer hele
livet er det noen som sier. Men det gjør også en dårlig en.
Skal vi skape barn trygge barn, må vi snakke om trygge
hjem. Om trygge nærmiljø. Om et trygt fellesskap.
Derfor har også Arbeiderpartiets Helseutvalg brukt den
tilbakelagte høsten på å reise rundt, besøke og invitere inn
ulike miljøer som kan noe om dette. Og tilbakemeldingene
er svært tydelige: alkohol er «smøringen» som legger
grunnlaget for annet rusmisbruk, for depresjon og psykiske
lidelser, og for vold i nære relasjoner. I tillegg til at alkohol

Nedskalering – og på sikt avvikling – av taxfreesalget
Vi vet at dersom gjennomsnittsforbruket øker, øker også
antall personer som drikker svært mye alkohol. Derfor må
storsamfunnet i større grad «ta en for laget». Kanskje klarer
vi alle oss helt greit med noen glass mindre i litt færre
settinger?
Taxfreeordningen har fått et omfang som utfordrer norsk
alkoholpolitikk. Både klimahensyn og helsehensyn tilsier en
nedskalering av taxfreesalget. Arbeiderpartiets helseutvalg
foreslår å nedskalere – og mener Arbeiderpartiet på sikt bør
ha som mål å avvikle taxfree-ordningen. Som et minimum
må Vinmonopolet ta over driften av taxfreeordningen,
kvoten for alkohol reduseres, taxfree-områdene på
flyplassene nedtones, og markedsføringen minimeres.
Arbeidslivet som arena for forebygging
Lav terskel for selv å be om hjelp, aktivt hjelpeapparat som
settes inn umiddelbart, kultur og åpenhet i bedriftene, er i
tillegg til anerkjennelse av at avhengighet er et sammensatt
problem, avgjørende faktorer for å lykkes med det
rusforebyggende arbeidet.
Arbeiderpartiet må satse AKAN, jobbe sammen med
partene i arbeidslivet for krav om retningslinjer for
alkoholbruk på alle arbeidsplasser, og bruke IA-avtalen
aktivt til rusforebyggende arbeid. I tillegg er det nødvendig
å øke satsningen på bekjempelse av spillavhengighet, som er
et økende problem som angår mange, og som for mange
henger tett sammen med alkohol.
Vårt felles ansvar
Tilsammen utgjør forslagene fra Arbeiderpartiets
helseutvalg en ny ramme for en samtale om alkohol i
Arbeiderpartiet frem mot vårt landsmøte i april. Samtidig
vet vi at regulering av alkohol ikke er har fasitsvar som vi
kan sette to streker under. Og alkoholpolitikken angår også
andre samfunnsområder. Derfor vil det bli debatt om disse
forslagene i Arbeiderpartiet og landsmøtet skal endelig ta
stilling til dem.

Med oss i den kommende debatten har vi imidlertid både
som parti og nasjon en stolt tradisjon for en ansvarlig
alkoholpolitikk. Den vil vi videreføre gjennom en
helsepolitikk og en alkoholpolitikk for vår tid. Da må vi
også tørre å ta tak i det som er litt ubehagelig. Fordi vi
mener at vi har et felles ansvar for folkehelse og
forebygging. Og for at flere barn skal få en trygg og god
barndom.

START AV UNGDOMSGRUPPE
19.mars startet Barn og Unge av rusavhengige opp første
gruppe for ungdom siden ny tiltaksleder overtok i fjor.

Hvilken holdning skal voksne ledere ha til dette ? Hva kan
kommunen gjøre gjennom sine virkemidler?
Det er synd hvis barn under 18 aldri kan gå på konsert fordi
man ikke har tilrettelagt for rusfrie publikumsområder eller
helt rusfrie arrangement. Innen idretten ser vi litt av de
samme utfordringene. Hvordan sørge for at øl-teltene ikke
dominerer og at voksne ikke får lov å være beruset på
tribunene. På begge felt trengs det et tett samarbeid med
de ulike arrangørene og kommunen for å sikre rusfrie soner
og helt rusfrie tilbud. Målet må være å kunne gi både barn
og voksne gode opplevelser uten at alkoholbruk skal legge
en demper på stemningen kultur- og idrettsarrangementer
gir. Vi bør alle tenke oss om to ganger før vi vurderer å
godkjenne alkohol på arrangementer hvor barn og unge
også skal delta. Terskelen skal være høy, og målsettingen
må alltid være at det alltid skal finnes rusfrie soner hvor
barn og unge kan være. Alkohol er det rusmiddelet som
forårsaker størst helseskade. Da er forebygging viktig, og
rusfrie soner for barn og unge er et virkemiddel vi i større
grad må sørge for blir en realitet.
Tone Tellevik Dahl, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i
Oslo/leder av helse og sosialkomiteen nå.

Kursmaler og innholdet som presenteres under kurset er
revidert etter inspirasjon fra Ersta Vândpunkten i
Stockholm. Ungdomsgruppen holdes i Torggata 1 i Oslo og
ledes av to godt motiverte gruppeledere, Mikaela og Tale.
Den ene av dem har selv gått Barn og Unge kurs da de ble
startet for ti år siden!

RUSFRIE ARENAER
Både som samfunn og som voksne har vi et ansvar for å
sikre at våre barn og unge kan utfolde seg på trygge og
rusfrie arenaer. Det største og tyngste ansvaret hviler på
hver enkelt av oss, men også kommunen rår over viktige
virkemidler. Hvilke fritidstilbud kan kommunen tilby barn
og unge? Hvilke rusfrie arrangementer legger kommunen
opp til? Hvilken skjenkepolitikk har kommunen og hvordan
påvirker dette for eksempel skjenking på ulike konserter og
idrettsarrangement?
For Arbeiderpartiet er det viktig at barn får utfolde seg og
utvikle sine talenter og ferdigheter på trygge og rusfrie
arenaer. At det finnes fritidsklubber, idrettslag, frivillige
organisasjoner og kulturtilbud som gir barn og unge
mulighet til en innholdsrik og variert fritid som også er
rusfrie soner. Det er ikke alltid like lett å få til. Både kultur
og idrettsfeltet har utfordringer knyttet til større
arrangementer hvor mange av inntektene for å få det til å
gå rundt knytter seg til salg av drikke, og da særlig alkohol.

FORBUNDSSTYRET ØNSKER ALLE VÅRE
MEDLEMMER EN RIKTIG GOD PÅSKE OG VÅR!

Forbundsstyret 2012-2016
MINNEORD-ANDERS SLAATSVEEN
Anders Slaatsveen, født 10.01 1951 – død 28.12 2014,var
ansatt i vikariat som organisasjonssekretær/kontorleder
ved vårt forbundskontor i tiden februar 2011 til 28.02 2012.
Han kom inn med nye ideer, forslag og engasjement. Vi
takker for innsatsen og lyser fred over hans minne.

Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen
Leder, tlf 913 90 014/epost ingtor1@ostfoldfk.no
Kirsti Lie Sataslåtten, Risløkkvn.19, 0580 Oslo
Nestleder, tlf 901 40 768/epost kirstiliesata@gmail.com
Eva K Svensrud, Nordskogenvn. 19, 1407 Vinterbro
Forbundssekretær, tlf 905 34 774 eller kontaktinfo
forbundskontoret
Ingar Horrigmo, Øvre Vikaraunet 4, 7057 Jonsvatnet
AU, tlf 411 01 350/epost ingarho@online.no

UTTALELSE FRA VESTFOLD AEF
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund – AEF
jobber opp mot rus og sosiale problemer. Det vi hører og
ser i media om barn som blir overlatt til seg selv, eller er
med når foreldre, foresatte fester – særlig på feriereiser i
syden – synes vi ikke er greit. Vi har sett i media, barn i
barnevogn som er med på dette midt på natten, det er
heller ikke greit når større barn opplever dette. Dette kan gi
varige skader for barn, i en utviklingsfase. Foreldre,
foresatte er tross alt et forbilde for barn og unge. Vestfold
AEF har ikke noen oppskrift på hvordan dette problemet
skal løses. Vi oppfordrer alle som ser melde fra til
reiseselskap, barnevern eller politi. Vi har alle
opplysningsplikt, når vi ser noe som ikke er greit. Ikke vær
redd for og melde fra, dette er en meget alvorlig situasjon
for de barna det gjelder. Og ikke minst for foreldre som tar
barna med på dette.

Forbundskontoret
AEF, Torggt. 1, 0181 Oslo
post@arbef.no (alle henvendelser til AEF og forbundskontoret)
tlf 23 21 45 78
Eva K Svensrud, forbundssekretær
Toril Eide, kontormedarbeider
23 21 45 77 (tirsdag,onsdag, torsdag)
Rune Nilsen, organisasjonsmedarbeider
23 21 45 79 – 988 21 564

Barn og Unge
Helle C. Skjønsberg, helle@barnogunge.no – 23 21 45 76

Svein-Magne Johannessen, Selestranda 44 B, 4354 Voll, tlf 911
84 961/epost sv-m-jo@online.no
Marianne Hansen, Tastagata 31, 4007 Stavanger
tlf 928 89 365/epost mar.hansen@lyse.net
Elin Tamnes, Femundsvn. 30, 7374 Røros
tlf 951 66 421/epost runetam@frisurf.no
Dagny Gullaksen, Nordlia 14, 5223 Nesttun
tlf 959 94 283/epost dagnygull@hotmail.com
Anne Solli Hem, Rødsåsen 17, 3219 Sandefjord
tlf 412 57 876/epost anne@roadtrip.no
Kai-Robert Johansen, Åsvn. 24, 1712 Grålum
tlf 915 99 633/epost kairobert@kairobert.no
John W Johnsen, Postboks 5, 3571 Ål
tlf 958 72 393/epost jo-willy@online.no

